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 A helyi építési szabályzat (HÉSZ) csak a lakóépület építését tiltja. Mi a garancia arra, hogy nem lakóépületet építésre 
használja hanem nem kívánt gazdasági célokra?

● Van lehetősége a vevőnek arra, hogy a vétel után a telket több telekre bontva belterületbe vonja? Esetleg más helyrajzi 
számmal kikerülje a HÉSZ-t?

● A Polgármester Úr azt mondta, hogy ez az önkormányzat, testület nem akar HÉSZ-t módosítani, így ez a területet 
továbbra sem lehet beépíteni a jövőben. Kérdés: Akkor miért kérte fel a Polgármester Úr a vevőt, hogy készítsen 
beruházási tervet? 

● Véd-e a HÉSZ a tereprendezéstől, a telek kipucolásától ami már a múltban megtörtént? (értékes védett terület)

 A HÉSZ milyen szankciót tartalmaz arra, ha valaki megszegi?

● Jelenleg a HÉSZ előírása által meglévő helyzetben ki akarja megvásárolni?

 Ha ez az önkormányzat biztosítja is a HÉSZ szerinti beépítetlenséget, ki biztosítja az következő időszakban ugyanezt?

● A HÉSZ településrendezési tervén ezeken az ingatlanokon van két úgynevezett „építési hely”. Mi ez?

 Ki adja ki az építési engedélyeket? Hogyan akarják „bebetonozni” a HÉSZ-t?

 Van-e valami garancia arra, hogy a terület besorolását nem változtatják meg, megkerülve a HÉSZ-t?

 Van-e bármilyen garancia arra, hogy a következő ciklusban, más képviselőtestülettel, másik polgármesterrel s 
„bebetonozott” legyen a kert sorsa? Megváltoztatható-e a HÉSZ?

● Mi garantálja, hogy a sokat hangoztatott HÉSZ-t nem változtatja meg a képviselőtestület egy tollvonással? – Csillag 
Katalin is azt hangoztatja, hogy az infrastruktúra hiányos %

● HÉSZ-hez – Minősítheti-e önkormányzat fölötti szerv „Különleges gazdasági övezetté” a területet?

● Mennyi pénz van az ingatlanvásárlási zsebben a költségvetés szerint? 

● Infláció ellen is jó védelem, falunak szabad pénzeszközön veszteség 5%

● Milyen összegű telekadó folyt be erről a két telekről az elmúlt 17 évben?

 Értékbecslés volt-e?

 Mennyi a telek piaci értéke?

● Ha nincs 2021-es értékbecslés a területre/ingatlanra (2 db) mire alapozzák a befektetési döntést?
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 Miért változtatták meg a véleményüket a pénzügyi bizottság tagjai (pár nap alatt)?

 Ha az önkormányzat a megvétel mellett dönt mi legyen a cél a területtel?

● Megvétel esetén, vagy arra a koncepcióra bérbeadni lehetséges? 

● Megvizsgálható-e hasonló adottságú terület sikeres hasznosítása Pest megyében?

● Van-e lehetőség a következő programok keretébe vonni a villával együtt?
o Nemzeti kastélyprogram
o Nemzeti tehetség program

Mindkét esetben régi, értékes épületeket újít fel az állam => nem, a villa magánkézben marad

● Rendkívüli pályázati lehetőségek? Keressünk olyan vállalkozót, aki kulturális céllal kívánja hasznosítani a területet: 
botanikus kert, magániskola, elit étterem. Kizárt, hogy egy fapados sörkert az egyetlen lehetőség.

● 1. Miért van elővásárlási joga az önkormányzatnak? 
2. Milyen szakemberek véleményére alapozva fogja meghozni képviselő testület a döntést?
3. Mi a főépítész asszony javaslata?

 Magánszemélyek adományát fogadhatja-e az önkormányzat a terület megvásárlására? Ha igen, van-e erre 
hajlandóság? Igen

● Mikor tudták meg a vételi szándékot – egyben az elővásárlás jogát?

● Miért nem vonták be időben a lakosságot, szomszédokat?

● Miért nem vonták be a civil lakosságot az elővásárlási döntésbe?

● Nekem úgy tűnt, hogy az „utolsó pillanatban” lett nyilvános a hír. Hogyan lehetne korábban közzétenni a fontos 
információkat?

● Ahogy Polgármester Úr mondta: „felelős polgárok” vagyunk itt. Mivel növelhető e felelősségünk gyakorlatba ültetése?

● Polgármester Úrhoz: legyen szíves ismertetni Szarvady Attila írásban közölt válaszait a Vargha villa hasznosításával 
kapcsolatban! 

● Mi lesz a keserűfűvel?

 Hányan írták alá a petíciót? 200+400 fő




